BELEIDSPLAN
Het doel van de Stichting Vrienden Hospice Waddinxveen (SVHW) is het verlenen van hulp in
financiële en andere zin aan het hospice in Waddinxveen. Dit hospice bestaat nog niet, dus de
eerste taak van de Stichting is het voorbereiden van de oprichting van het hospice. De SVHW
wordt daarbij geadviseerd door de instelling die het hospice zal gaan beheren: de Stichting
Hospice en Vrijwillige Terminale Thuiszorg Midden-Holland (SHVTTMH).
In deze voorbereidingsfase moeten de volgende werkzaamheden worden verricht:
•
zoeken naar een geschikt en beschikbaar pand in Waddinxveen;
•
aanvragen, bij daarvoor in aanmerking komende instellingen, van geldelijke bijdragen
voor de aankoop, verbouwing en inrichting van het pand;
•
publiciteit in Waddinxveen en omgeving, teneinde het maatschappelijk draagvlak voor
het hospiceplan zo groot mogelijk te maken;
•
werving van vrienden voor het hospice;
•
pogingen Waddinxveense bedrijven en instellingen te binden aan het hospice door
middel van partnerschap/sociaal aandeelhouderschap;
•
beginnen met werving van vrijwilligers voor het hospice;
•
overleg met het gemeentebestuur over zaken als bestemmingsplanwijziging voor het
pand, Wmo aspecten, en alles wat zich verder voordoet;
•
informatie aan de buurtgenoten van het gekozen pand en overleg met hen.
In de
tot:
•
•
•
◦

daaropvolgende oprichtingsfase wordt, in nauw overleg met de SHVTTMH, overgegaan
aankoop van het pand;
voor zover nodig, verbouwing van het pand;
inrichting van het pand;
contractuele vastlegging van afspraken tussen de beide stichtingen met betrekking tot
het pand.

Als het hospice is opgericht volgt de beheersfase. Afhankelijk van de bepalingen van het met
de SHVTTMH gesloten (huur)contract blijft de SVHW dan eventueel verantwoordelijk voor
onderhoud van het pand. De overige activiteiten zijn vergelijkbaar met die in de
voorbereidingsfase:
•
werving van geldelijke bijdragen van burgers van Waddinxveen en bedrijven en
instellingen in Waddinxveen;
•
publiciteit om dergelijke bijdragen te stimuleren;
•
organisatie van manifestaties waarmee dergelijke bijdragen kunnen worden verkregen;
•
beoordeling van verzoeken van de directeur van het hospice om bijdragen aan de
inrichting van het hospice, en uiteraard voor zover mogelijk voldoen aan die verzoeken;
•
afspraken maken omtrent eventuele bijdragen in natura aan het hospice;
•
bijdragen tot de werving van vrijwilligers.
Van het verloop van de werkzaamheden en de financiële gang van zaken wordt,
overeenkomstig de bepalingen in de statuten, in jaarstukken verslag gedaan.

